
      

    

  

                                           คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                            ท่ี  ๖๐/๒๕๖๖ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.๑ และ ม.๔  
                                                          ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
                                          ----------------------------------------------------- 
              ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ                    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระบบออนไลน์  
และดำเนินการสอบคัดเลือก ประกาศผล รายงานตัวและมอบตัวให้เสร็จส้ิน ภายในวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๖     

 
 

             อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก ารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖                
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
 
 

 

 

หน้าท่ี ๑. ร่วมวางแผน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 ๒. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์
 ว่าท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
 นายสาธิต  แสงปิยะ 
 นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นายเกษม  เมาลิทอง 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นายปล้ืม ปรีชา 
 นางนงพงา  อิสสอาด 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ 

 ผู้อำนวยการ 
 รองผู้อำนวยการ 
 รองผู้อำนวยการ 
 รองผู้อำนวยการ 
 รองผู้อำนวยการ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ครู ชำนาญการพิเศษ 
 ครู ชำนาญการ 
 ครู ชำนาญการ 

 ประธานกรรมการ 
 รองประธานกรรมการ   
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอำนวยการ 



                                                                    -๒- 

                                                      คณะกรรมการดำเนินงาน 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์
นางสาวสมาพร สมสืบ 
นายเกษม เมาลิทอง 
นายอัศวิน  ศรีบัว 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร 

รองผู้อำนวยการ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู  
ครู  
ครู  
ครู 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ             ครู ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. ดำเนินงานในส่วนท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
           ๒. ประสานงาน ร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
                  

 

               คณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์
นางสาวสมาพร  สมสืบ 

  รองผู้อำนวยการ 
  ครู ชำนาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

นางสาวพรทิพย์  อุดร   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย   ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ   ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นายภูวดล  สำลี   ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย   ครู กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี   ครู กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์   ครู กรรมการ 
นายชยกร  อมรเวช   ครู กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์   ครู กรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์   ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์   ครู กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมระบบการรับสมัครและคัดเลือกให้ฝ่ายต่างๆ  
 ๒. จัด – แจกเอกสารให้กรรมการเพื่อการประกาศผลและรายงานตัว 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆ  
 ๔. อำนวยความสะดวกและตอบคำถามในการรับสมัครนักเรียน ในระบบออนไลน์ 
 ๔. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในระบบออนไลน์  ระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
           ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ   



-๓- 
  

                                                คณะกรรมการรับนักเรียน walk in 
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์
นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง 

 ครู ชำนาญการ 
 ครูอัตราจ้าง 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖ 
นางสาวภริตา  โอชารส 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร   

 ครู  
 ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
            นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง                  ครู                                   กรรมการ 

นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมภ์ 
 

ครูผู้ช่วย  
  

กรรมการ 

 
 
 
 

                                                      วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ 

นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย 
นางสาวพัชรี  บัวอาจ 

 ครู 
 ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 

 

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส 
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย 

 ครู  
 ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 

หน้าท่ี ๑. ดำเนินการสมัครเข้าเรียนให้กับนักเรียนท่ี  walk in   ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
 ๒. ช่วยคณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในระบบออนไลน์  
              ตามวันท่ีได้รับมอบหมาย 
          ๓. ปฎิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

                 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม    
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์    
นางนปภา  ไต่เป็นสุข 

ครู ชำนาญการ 
ครู  
ครู 
ครู 

       ประธานกรรมการ 
       รองประธานกรรมการ 
       กรรมการ 
       กรรมการ 

นายนัฐวุฒิ  สายันต์ ครู        กรรมการและเลขานุการ 
 

 

หน้าท่ี    ๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย               
  ๒. ประชาสัมพันธ์และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองท่ีมาติดต่อ ตามวันต่างๆ ดังนี ้
                - วันคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.๑ และ ม.๔             ๑๕ – ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
                     - วันสอบคัดเลือก ม.๑                                                     ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๖  

                     - วันสอบคัดเลือก ม.๔                                                     ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
           ๓. ปฎิบัติหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



-๔- 
                                                                   

 
 

นายเกษม  เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ                               รองประธานกรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ ครู กรรมการ 
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ 
นางสาวเมธาวี จันทรประภา 

คร ู
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 

ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นายธรรมนญู  ระวังใน 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ 

ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 

กรรมการ 
กรรมการ 

ลูกจ้างประจำทุกคน กรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี                    ครู ชำนาญการ               กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี    ๑. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อดำเนินการจัดสถานท่ีห้องสอบคัดเลือก และสถานท่ีรับรายงานตัว 
             สอบ/คัดเลือก   -   ความสามารถพิเศษ 
                                         ม.๑   วันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖   ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 
                                         ม.๔   วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๖   ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 
                                 -   นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ/นักเรียนท่ัวไป/เงื่อนไขพิเศษ   
              ม.๑   วันท่ี  ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๖   ห้องสอบจำนวน   ๒๑  ห้อง  ห้องละ  ๓๐ คน                                                                               
            อาคาร ๕ ดังนี้   ห้อง ๕๑๑, ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๒๓, ๕๒๔, ๕๒๕, ๕๒๖ 
            อาคาร ๔ ดังนี้   ห้อง ๔๑๓, ๔๑๔, ๔๑๕, ๔๑๖, ๔๑๗, ๔๒๔, ๔๒๕ 
            ห้องสอบสำรอง  ห้อง ๒๑๔, ๒๑๕ 
     ม.๔   วนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖    ห้องสอบจำนวน  ๙  ห้อง  ห้องละ  ๓๐ คน    
            อาคาร ๕ ดังนี้   ห้อง  ๕๑๑, ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๗ 
            ห้องสอบสำรอง  ห้อง ๒๑๔, ๒๑๕            
            ๒. จัดทำความสะอาด  ห้องสอบ อาคาร ๒ อาคาร ๔ และ อาคาร ๕  หอประชุมอเนกประสงค์   โดมราชาวดี
ภิรมย์  ในวันท่ีต้องใช้สถานท่ีดังกล่าว 
            ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการพิมพ์รายชื่อและประมวลผลสอบ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน  ครู  กรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม  ครู กรรมการ 
นางสาวกัญญา อินทร์กอง  ครู กรรมการ 
นายพิทยา ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน  ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 
 



-๕- 

หน้าท่ี    ๑. พิมพ์รายช่ือนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔  ท่ีสมัคร ระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖     
               โดยแยกประเภทนักเรียน เพื่อประกาศในการเข้าห้องสอบ และใช้ในการสอบ 
           ๒. ประกาศรายช่ือผู้สมัครเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ในระบบออนไลน์   
               ปีการศึกษา ๒๕๖๖  ประเภทต่างๆ บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.racha1.ac.th  ตามวันท่ีกำหนด 
           ๓. ลงคะแนนทดสอบ จำนวน  ๕  รายวิชา  นำผลรวมของคะแนน มาประมวลผลสอบ และจัดลำดับคะแนน  
               ให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีกำหนดดังนี้ 
                -  ม.๑  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  นักเรียนท่ัวไป  และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ให้เสร็จส้ินภายใน 
                วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖                                                                   
                      -  ม.๔  นักเรียนสอบคัดเลือก/นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 
           ๔. จัดนักเรียนเข้าห้องเรียนตามเกณฑ์ท่ีวิชาการกำหนด  พร้อมพิมพ์รายช่ือนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔   
               เพื่อติดประกาศในการสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบคัดเลือก  การรายงานตัวและการมอบตัว        
               บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.racha1.ac.th   
                      -  ม.๑  จัดช้ันเรียน ๑๐ ห้อง  ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ 
                      -  ม.๔  จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน  ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 
           ๕. หลังเสร็จส้ินการมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ แล้ว  ให้ส่งมอบไฟล์รายช่ือนักเรียนให้งานทะเบียนวัดผล   
               เพื่อจัดทำรายช่ือและทะเบียนนักเรียนต่อไป 
           ๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  ประเภทความสามารถพิเศษ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

ครู ชำนาญการ 
ครู  

กรรมการ (ด้านวิชาการ) 
กรรมการ (ด้านวิชาการ) 

นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ (ด้านดนตรีสากล) 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ (ด้านดนตรีไทย) 
นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ 

ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู 

กรรมการ (ด้านนาฏศิลป์) 
กรรมการ (ด้านทัศนศิลป์) 

นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี 

ครู ชำนาญการ  
ครู ชำนาญการ 

กรรมการ (ด้านกีฬา) 
กรรมการ (ด้านกีฬา) 

นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
นายภูวดล  สำลี ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

หน้าท่ี  ๑. วางแผนกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
         ๒. ทำการคัดเลือกความสามารถของผู้สมัครด้านวิชาการ ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์ และกีฬา   
             ของช้ัน ม.๑ ในวันท่ี  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๖  และช้ัน ม.๔  ในวันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๖  
             ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
         ๓. รายงานผลการคัดเลือกนักเรียน ให้คณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการทราบ  
             ช้ัน ม.๑  ในวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๖  และช้ัน ม.๔  ในวันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๖  รายงานผลให้แล้ว 
             เสร็จภายในเวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
 
 



-๖- 
          

                                        คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔   
ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 

นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 

ครู ชำนาญการ 
ครู 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

หน้าท่ี ๑. วางแผนการคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
  ม.๑  คัดเลือกวันท่ี  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๑๐ น. 

ม.๔  คัดเลือกวันท่ี  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๑๐ น. 
         ๒. คัดเลือกนักเรียน ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖   
         ๓. รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ให้คณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
             ทราบ  วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖   

                                                           

คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน ช้ัน ม.๑ และ ม.๔   
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 

นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นายชยกร  อมรเวช ครู  กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ ครู  กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

 

หน้าท่ี    ๑.  ประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔  ท่ีผ่านการคัดเลือก ประเภทนักเรียนความสามารถ 
                พิเศษ ในระบบออนไลน ์
                     ม.๑  วันท่ี  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๖  และ ม.๔  วันท่ี  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
            ๒.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย                 
 
 

คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ ช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                     ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ 

ครู  
ครู  

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล ครู  กรรมการ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ 

กรรมการ 
 

      นายปราณ์รณ  กาญจนากร                                            ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



-๗- 

หน้าท่ี    ๑. ออกข้อสอบ  พิมพ์ข้อสอบ  และจัดทำข้อสอบ  
- ม.๑  จัดทำวิชาละ  ๒  ฉบับ  ฉบับละ ๓๐ ข้อ                                                                  
 

                    ฉบับท่ี ๑  ใช้สอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนท่ัวไป  จำนวน   ๗  ห้อง  ห้องละ ๓๑ ชุด 

                    ฉบับท่ี ๒  ใช้สอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ จำนวน  ๑๒  ห้อง ห้องละ ๓๑ ชุด  
                - ม.๔  จำนวนวิชาละ  ๓๐ ข้อ  จำนวน  ๗  ห้อง  ห้องละ  ๓๑  ชุด 
            ๒. นำข้อสอบท่ีจัดทำเรียบร้อยแล้วส่งกรรมการกลาง  ภายในวันท่ี  ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๖  
            ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย       
 

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น  ม.๑, ม.๔  
และสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม.๑ 

ม.๑  สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ วันท่ี  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๖       
       ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๑๐ น.  
ม.๔  สอบคัดเลือกนักเรียนท่ัวไปและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๖   
       ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๑๐ น. 
หมายเหตุ   ในกรณีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเกินจำนวนท่ีกำหนดไว้ให้มีการสอบคัดเลือก แต่ถ้าไม่เกินให้เป็น 
               การสอบจัดช้ันเรียน 
          คณะกรรมการกลางและตรวจคะแนน    

นายปราณ์รณ  กาญจนากร                                         ครู ประธานกรรมการ 
นายธีระวฒัน์ เพ็ชร์วาร ี ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นายภูวดล  สำลี 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 

ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นายชยกร  อมรเวช 

ครู ชำนาญการ 
ครู  

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ  
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์ 
ว่าท่ี ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์          
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี 

ครู 
ครู  
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายธรรมนญู  ระวังใน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู กรรมการและเลขานุการ 

             

หน้าท่ี     ๑. รับข้อสอบจากกรรมการจัดทำข้อสอบ  วันท่ี  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๖           
   ๒. ควบคุมดูแลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับช้ัน ม.๑ และช้ัน ม.๔ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
                 ๒.๑ จ่ายข้อสอบและวัสดุให้กรรมการกำกับห้องสอบ  ก่อนเวลาประมาณ  ๕  นาที 
        ๒.๒ ตรวจเช็คกระดาษคำตอบ  เรียงตามลำดับเลขท่ี 
                 ๒.๓ ตรวจกระดาษคำตอบทุกวิชาท่ีสอบ  
                 ๒.๔ กรอกคะแนนทุกวิชา แล้วส่งมอบใบลงคะแนนให้กรรมการพิมพ์รายช่ือและประมวลผล 

 

                 ๒.๕ ควบคุมเวลาท่ีใช้ในการสอบ                                    
 

             ๓. ปฏิบัติหน้าท่ี วันท่ี  ๒๕ – ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๖  
             ๔. ปฎิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย       



-๘- 
 

คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ชั้น ม.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ห้อง
สอบท่ี 

จำนวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถานท่ี
สอบ 

กรรมการกำกับห้องสอบ 
 

๑ 
 

๓๐ 
 

๑ – ๓๐ 
 

๕๑๑ 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                ครู  
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์             ครู 

 

๒ 
 

๓๐ 
 

๓๑ – ๖๐ 
 

๕๑๒ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย            ครู  
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา                ครู 

 

๓ 
 

๓๐ 
 

๖๑ – ๙๐ 
 

๕๑๓ 
นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล              ครู  
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง        ครู 

 

๔ 
 

๓๐ 
 

๙๑ – ๑๒๐ 
 

๕๑๔ 
นางจิตร์สมา  สมงาม                  ครู ชำนาญการ 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง            ครู  

 

๕ 
 

๓๐ 
 

๑๒๑ – ๑๕๐ 
 

๕๑๕ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ         ครู  
นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์               ครู ชำนาญการพิเศษ 

 

๖ 
 

๓๐ 
 

๑๕๑ – ๑๘๐ 
 

๕๑๖ 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย               ครู 
นางสาวปัทมา  กรีถาวร               ครู  

 

๗ 
 

๓๐ 
 

๑๘๑ – ๒๑๐ 
 

๕๑๗ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ           ครู  
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง           ครูผู้ช่วย  

 

๘ 
 

๓๐ 
 

๒๑๑ – ๒๔๐ 
 

๕๑๘ 
นางพรรณี  เกตุถาวร                  ครู ชำนาญการ  
นายเสกสรรค์ สุขมา                   ครู 

 

๙ 
 

๓๐ 
 

๒๔๑ – ๒๗๐ 
 

๕๒๓ 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง          ครู  
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี                ครู  

 

๑๐ 
 

๓๐ 
 

๒๗๑ – ๓๐๐ 
 

๕๒๔ 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์  ครู ชำนาญการ 
นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์           ครู 

 

๑๑ 
 

๓๐ 
 

๓๐๑ – ๓๓๐ 
 

๕๒๕ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์                 ครู  
นางสาวศิริวรรณ  โอริส               ครู 

 

๑๒ 
 

๓๐ 
 

๓๓๑ – ๓๖๐ 
 

๕๒๖ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี          ครู  
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์         ครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

ม.๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป  
สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ห้อง
สอบท่ี 

จำนวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถานท่ี
สอบ 

กรรมการกำกับห้องสอบ 
 

๑ 
 

๓๐ 
 

๑ – ๓๐ 
 

๔๑๓ 
นางสาววรณสิริ  นาคเรือง            ครู 
นายวีรวัฒน์  ลงผิว                     คร ู

 

๒ 
 

๓๐ 
 

๓๑ – ๖๐ 
 

๔๑๔ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ            ครู  
นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง              ครูอัตราจ้าง  

 

๓ 
 

๓๐ 
 

๖๑ – ๙๐ 
 

๔๑๕ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล       ครู  
นายชิษณุพงศ์ กอบัวแก้ว              ครูช่วยสอน 

 

๔ 
 

๓๐ 
 

๙๑ – ๑๒๐ 
 

๔๑๖ 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล              ครู  
นางสาวบุญเรือง สังฆ์ศุข               ครูอัตราจ้าง 

 

๕ 
 

๓๐ 
 

๑๒๑ – ๑๕๐ 
 

๔๑๗ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                    ครู     
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                ครูอัตราจ้าง 

 

๖ 
 

  ๓๐ 
 

๑๕๑ – ๑๘๐ 
 

๔๒๔ 
นางสาวชุลีกร วงศ์จีน                   ครู ชำนาญการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่           ครู 

๗ ๓๐ ๑๘๑ – ๒๑๐ ๔๒๕ นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด            ครู ชำนาญการพิเศษ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ                    ครู  

 

หน้าท่ี  ๑.  กำกับห้องสอบตามห้องท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๒.  หากห้องใดไม่มีการสอบ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ  ให้กรรมการกำกับห้องสอบนักเรียนสอบคัดเลือกชั้น ม.๑ ทุกประเภท  ไปรับนักเรียนที่โดมราชาวดีภิรมย์  
เวลา ๐๗.๔๐ น.  เพื่อนำนักเรียนเข้าห้องสอบ  
 

คณะกรรมการกำกับห้องสอบสำรองชั้น ม.๑ 
นางสาวพรทิพย์ อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางจิดาภา  จูหว้า ครู ชำนาญการ 
นางสาวอริยา กันทะวงค์ ครู ชำนาญการ 
นางสาวภริตา  โอชารส 
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน     
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ 

คร ู
ครู 
ครู 
ครู 

นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมย์ ครูผู้ช่วย 
นางสาววรางคณา พิณสามสาย ครูผู้ช่วย 

 

หน้าท่ี  ๑.  รับมอบหมายงานกำกับห้องสอบ หรืองานอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริหารวิชาการ เวลา ๐๘.๒๐ น. 
         ๒.  กำกับห้องสอบหรือปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          
 
 
 

 
 



-๑๐- 

คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ชั้น ม.๔  ประเภทนักเรียนทั่วไป 
สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ห้อง
สอบท่ี 

จำนวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถานท่ี
สอบ 

กรรมการกำกับห้องสอบ 
 

๑ 
 

๓๐ 
 

๑ – ๓๐ 
 

๕๑๑ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด          คร ู
นางสาววิชญาพร   อุ่นมี                 ครู  

 

๒ 
 

๓๐ 
 

๓๑ – ๖๐ 
 

๕๑๒ 
นางสาวอารีวรรณ  แน่ประโคน        ครู ชำนาญการพิเศษ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์              ครู  

 

๓ 
 

๓๐ 
 

๖๑ – ๙๐ 
 

๕๑๓ 
นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวฒุิรักษ์              ครู ชำนาญการพิเศษ  
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก               ครู  

 

๔ 
 

๓๐ 
 

๙๑ – ๑๒๐ 
 

๕๑๔ 
นางสาวสุวรรณา  เอกฐิน               คร ูชำนาญการ 
นายศิวกร  กรึงไกร                      ครู  

 

๕ 
 

๓๐ 
 

๑๒๑ – ๑๕๐ 
 

๕๑๕ 
นายวันเฉลิม  อุลิต                       ครู  
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย           ครู 

 

๖ 
 

๓๐ 
 

๑๕๑ – ๑๘๐ 
 

๕๑๖ 
นางสาวชญาภา  ลีวรรณ                ครู ชำนาญการ  
นายกันตภน  วาทะพุกกณะ            ครูผู้ช่วย                    

 

๗ 
 

๓๐ 
 

๑๘๑ – ๒๑๐ 
 

๕๑๗ 
นางสาวสุรีย์  ทนคง                      ครู ชำนาญการ  
นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล                 ครู                   

 
 
 
 

หน้าท่ี  ๑.  กำกับห้องสอบตามห้องท่ีได้รับมอบหมาย 
          ๒.  หากห้องใดไม่มีการสอบ ใหป้ฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้กรรมการกำกับห้องสอบ ไปรับนักเรียนที่โดมราชาวดีภิรมย์  เวลา ๐๗.๔๐ น.  เพื่อนำนักเรียน 
              เข้าห้องสอบ  

 
คณะกรรมการกำกับห้องสอบสำรองชั้น ม.๔ 

นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ        ครู ชำนาญการ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์ ครู ชำนาญการ 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย ครู  
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครู  
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี ครูผู้ช่วย  
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา ครูผู้ช่วย           

หน้าท่ี  ๑.  รับมอบหมายงานกำกับห้องสอบ หรืองานอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริหารวิชาการ เวลา ๐๘.๒๐ น. 
         ๒.  กำกับห้องสอบหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 



-๑๑- 

คณะกรรมการจัดนักเรียนแยกตามห้องสอบ 
 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
 นางสาวพรทิพย์  อุดร 
 นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ 

ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

 นางสาวกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ กรรมการ 
 นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 
 นายชยกร  อมรเวช 

ครู  
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 

 นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ ครู  กรรมการ 
 นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์ 
 คณะกรรมการกำกับห้องสอบทุกคน 

ครูผู้ช่วย 
 

กรรมการ 
กรรมการ 

 นายภูวดล  สำลี ครู ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี  ๑. จัดนักเรียนเข้าแถวแยกเป็นห้องสอบ   ตามประเภทท่ีนักเรียนสมัครสอบ 
           ๒. ช้ีแจง ระเบียบการเข้าห้องสอบ ตารางสอบ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
           ๓. ปฏิบัติหน้าท่ี ต้ังแต่เวลา ๐๗.๔๐ น.  ณ  โดมราชาวดีภิรมย์ 

 

คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔                                                   

นางสาวสมาพร สมสืบ    ครู ชำนาญการ ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ      
นางสาวพรทิพย์  อุดร 

  ครู ชำนาญการ 
  ครู ชำนาญการพิเศษ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 
นายภูวดล  สำลี 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ 
นายชยกร  อมรเวช 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญาภรณ์ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 

  ครู ชำนาญการ 
  ครู ชำนาญการ 
  ครู 
  ครู 
  ครู 
  ครู 
  ครูผู้ช่วย 
  ครู 

กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี     ๑.  ประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
                ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อช้ัน ม.๑  ในระบบออนไลน์  
           ๒.  ประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ 
                ช้ัน ม.๔  ในระบบออนไลน์  

 
 
                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

คณะกรรมการจุดคัดกรอง  
          นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น                   ครู                                       ประธานกรรมการ 
          นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร                      ครู                                       รองประธานกรรมการ 
          นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์                      ครู                                          กรรมการ 
          นายธรรมนูญ  ระวงัใน                            ครูอัตราจ้าง                            กรรมการและเลขานุการ            

หน้าท่ี       ๑. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของนักเรียน ในวันที่มีการสอบความสามารถพิเศษ ช้ัน ม.๑ และ ม.๔  ถ้าพบ 
              นักเรียนมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าปกติ  ใหแ้จ้งกลุ่มบริหารวิชาการ   

                               ๒. ดูแลนักเรียนให้ใส่หน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ 
          ๓. ติดต้ังเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ประจำอาคารท่ีมีการสอบคัดเลือก ช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
                               ๔. ปฏิบัติหน้าท่ี วันท่ี  ๑๕, ๑๖, ๒๕, ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๖                                                                            

                                    คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์          ครู รองประธานกรรมการ 
นายวีนัส  เกิดแก่น 
นักศึกษาวิชาทหาร 

 เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
กรรมการ 

จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง          ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี  ๑. กำหนดบริเวณท่ีจอดรถของผู้ปกครอง และจุดรับ-ส่งนักเรียน 
          ๒. ดูแลอำนวยความสะดวก ให้ความช่วยเหลือ และดูแลด้านความปลอดภัยกับนักเรียนและผู้ปกครอง  

           ๓. ปฏิบัติหน้าท่ี วันท่ี  ๑๕ – ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๖ (สอบความสามารถพิเศษช้ัน ม.๑ และ ม.๔) 
             วันท่ี  ๒๕ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๖  (สอบคัดเลือกชั้น ม.๑ และ ม.๔)\ 
                                                                   

                                              คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายพีระศิลป์  เอกฐิน                 ครู  ประธานกรรมการ 
 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู  รองประธานกรรมการ                          
 นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน ครู กรรมการ 
 นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ 
 นางสาวพัชรี บัวอาจ 

ครูอัตราจ้าง  
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ดูแลควบคุมโสตทัศนศึกษา   
- วันท่ี  ๑๕ – ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๖  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ (สอบความสามารถพิเศษช้ัน ม.๑  
  และ ม.๔)  
- วันท่ี ๒๕ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๖  ณ  โดมราชาวดีภิรมย์ (สอบคัดเลือกช้ัน ม.๑ และ ม.๔)   

                  จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๐๗.๓๐ น. 
           ๒. ปฎิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย     
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 
 
 

                                                   คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง ครู รองประธานกรรมการ                          
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
นายพิทยา  ขุนน้อย                                 

ครู 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑. บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอในการสอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ทุกประเภท   
 ๒. ปฎิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย     

คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าเรียนระหว่างช่วงชั้น 
             นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                           ครู                                       ประธานกรรมการ 
             นายปราณ์รณ  กาญจนากร                      ครู                                       รองประธานกรรมการ 
             นายภูวดล  สำลี                                   ครู ชำนาญการ                        กรรมการ 

             นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์                    ครูผู้ช่วย                                 กรรมการ                                                                    
             นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ                        ครู                                กรรมการและเลขานุการ  
 
 

หน้าท่ี ๑. ตรวจสอบโครงสร้างวิชาเรียน  หลักฐานอื่นๆ 
 ๒. รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๖    
           ๓. จัดทำบัญชีนักเรียนเข้าระหว่างช่วงช้ัน ม.ต้น, ม.ปลาย 
 ๔. รายงานกลุ่มบริหารวิชาการและเสนอผู้บริหารตามลำดับ  

                            คณะกรรมการสรุปผลการรับสมัครและการคัดเลือก 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครู กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู ชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

 
 

 

หน้าท่ี   ๑. จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผล 
          ๒. ประสานงานกับฝ่ายบันทึกภาพ จัดเก็บภาพท่ีสำคัญของงาน 
          ๓. รวบรวมข้อมูลและสรุปผล รายงานเป็นรูปเล่ม  จำนวน  ๓ เล่ม เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

 

 

 ท้ังนี้ ใหผู้้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ   

     ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๖                                                                                                   
                                                                                                    

 

                                
    (นายประจวบโชค สร้อยสม) 

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 



                                                                   -๑๔-  

 
 
 

 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖   
 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
วันสอบ เวลาสอบ เวลาที่ใช้สอบ รายวิชา จำนวนข้อ 

 
 ๒๕  มีนาคม 256๖ 

08.30 – ๐๙.๑0 น. ๔๐ นาที คณิตศาสตร์ ๓๐ ข้อ 
๐๙.๑5 – ๐๙.๕๕ น. ๔๐ นาที ภาษาไทย ๓๐ ข้อ 
1๐.00 – 1๐.๔0 น. ๔๐ นาที วิทยาศาสตร์ ๓๐ ข้อ 
1๐.๔5 – 1๑.๒5 น. ๔๐ นาที สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ข้อ 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. ๔๐ นาที ภาษาอังกฤษ ๓๐ ข้อ 

 
 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
วันสอบ เวลาสอบ เวลาที่ใช้สอบ รายวิชา จำนวนข้อ 

 
๒๖  มีนาคม 256๖ 

08.30 – ๐๙.๑0 น. ๔๐ นาที คณิตศาสตร์ ๓๐ ข้อ 
๐๙.๑5 – ๐๙.๕๕ น. ๔๐ นาที ภาษาไทย ๓๐ ข้อ 
1๐.00 – 1๐.๔0 น. ๔๐ นาที วิทยาศาสตร์ ๓๐ ข้อ 
1๐.๔5 – 1๑.๒5 น. ๔๐ นาที สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ข้อ 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. ๔๐ นาที ภาษาอังกฤษ ๓๐ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


